
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 20 – balandžio 24 d. 

 

1C KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 20 d.) MATEMATIKA 

Fizinis ugdymas 

 

Mankšta – puiki dienos 

pradžia. 

Savarankiškai pasirenka kasdienės 

mankštos pratimus ar fizinio 

aktyvumo formą. Gali naudotis 

anksčiau pateiktomis nuorodomis, 

raidžių mankštos schema (1 priedas).  

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=just+dance+2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vS

ME6B3_Wqs 

 

Mankšta ar kitas fizinis aktyvumas 

praktikuojamas kasdien visą savaitę 

(2020-04-20 – 2020-04-24). 

 

Mokytojos „Youtube“ įrašas, „Just 

dance“ „Youtube“ įrašai, „raidžių“ 

mankšta. Dėl neaiškumų rašyti į Tamo, 

Messenger“, skambinti nurodytu 

telefonu, prisijungti į individualiai 

sutartą vaizdo konsultaciją „Zoom“ 

programėle. 

 

 

Iki balandžio 24 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti  

nuotraukas ar video, kaip mokinys 

atlieka mankštą ar stiprina fizines 

ypatybes. 

Matematika 

1. Keliais daugiau arba 

mažiau? Per Velykų 

atostogas. (1p.) 

 

2. Dviženklių skaičių 

sandara. Kur saugomos 

nuotraukos?  (1 p.) 

 

Matematikos vadovėlio „Riešutas“ 

mokomoji medžiaga 18-23 psl. 

 pratybų sąsiuvinyje: 

14 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

15 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

16 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

17 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

 

 Skaitmeninės užduotys 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia pirmadienį, 10:00 val., trukmė 

40 min.  Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. Kilus klausimams 

rašyti į Tamo, Messenger, skambinti 

Iki balandžio 21 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

nuotraukas. Mąstymo žemėlapius 

atsiųsti iki 2020-04-23. Užduotys 

“EDUKA klasėje” turi būti atliktos 

iki balandžio 24 d. 

https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+2020
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+2020
https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs
https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs


3. Laikas. Sudėtis iki 100. 

Akimirkos. (1 p.) 

 

4. Atimtis iki 100. Mano 

šeima ir kompiuteris. (1 

p.) 

 

iš „EDUKA klasė“ banko 

„Apvalių dešimčių sudėtis 

ir atimtis“ .  

 Aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus 

lavinanti užduotis – 

sudaryti 2 mąstymo 

žemėlapius. 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

Mąstymo žemėlapio sudarymo 

užduotis yra atsiųsta atskiru laišku 

2020-04-20. 

ANTRADIENIS (balandžio 21 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. F f Mano fotografijos. 

(2p.) 

2. Teksto suvokimas. (2p.) 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 32-33 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje 

25 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

 Rašymo užduotis sąsiuvinyje 

Parašyti sąsiuvinyje po dvi eilutes: F, 

Fa, Fe, Fi, Fo, Fu, Felicija, Fidžis. 

 Skaitymo užduotis 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstą 

„Mano fotografijos“ (32 psl.). 

 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia antradienį, 10:00 val., trukmė 

40 min.  Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. 11:00 val. 

jungiamasi į papildomą vaizdo 

konferenciją „Zoom“ programėle, 

kurios metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo įgūdžiai, atsakoma į 

iškilusius klausimus. Kilus klausimams 

rašyti į Tamo, Messenger,  skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

Iki balandžio 22 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-04-21 pakartotinės vaizdo 

konferencijos „Zoom“ programėle 

metu 11:00 val. 

TREČIADIENIS (balandžio 22 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. F f Filmukai.(2p) 

2. Kur dingsta laikas? (2p)  

 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 34-37 psl. 

Praktinės užduotys: 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

Iki balandžio 23 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 



 Pratybų sąsiuvinyje: 

26-27 psl. (1, 2, 3, 4, 5 pratimai); 

28-29 psl. (užduotis 1, 2, 3, 4, 5 

pratimai); 

 Rašymo užduotis sąsiuvinyje 

Rašymas pagal mokytojos diktavimą; 

 Skaitymo užduotis: 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstą „Kur 

dingsta laikas“ ir atsakyti į klausimą 

„Kur dingo Horacijaus laikas?“ (36-37 

psl.). 

 Skaitmeninė užduotis „F“ iš 

„EDUKA klasė“ užduočių 

banko. 

 

 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia trečiadienį, 10:00 val., trukmė 

40 min.  Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. 11 ir 12 val. 

jungiamasi į papildomas vaizdo 

konferencijas „Zoom“ programėle, 

kurių metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo, pasakojimo 

įgūdžiai, atsakoma į iškilusius 

klausimus. Kilus klausimams rašyti į 

Tamo, Messenger“, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-04-22 pakartotinių vaizdo 

konferencijų „Zoom“ programėle 

metu 11:00 val. ir 12 val. 

KETVIRTADIENIS (balandžio 23 d.) PASAULIO PAŽINIMAS 

1. Kaip sustabdyti 

akimirką? (1 p.) 

2. Ką reiškia posakis „Kas 

per daug, tas 

nesveika“? (1 p.) 

 Praktinės užduotys pratybų 

sąsiuvinyje „Gilė“ 

29-30 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

31-32 psl.  (1, 2, 3, 4 pratimai). 

 Skaitmeninės užduotys „Sveika 

gyvensena“ iš „EDUKA klasė“ 

užduočių banko. 

 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia ketvirtadienį, 10:00 val., 

trukmė 40 min.  Po vaizdo 

konferencijos mokiniai savarankiškai 

atlieka praktines užduotis. Kilus 

klausimams rašyti į Tamo, Messenger, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

 

Iki balandžio 24 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

nuotraukas. Skaitmeninę užduotį 

atlikti iki 2020-04-24.  



 

 

PENKTADIENIS (balandžio 24 d.) DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

Dailė ir technologijos 

1. Pavasario pranašai. (2 

p.) 

 

Kūrybinės veiklos užduotys 

paaiškinamos, pavyzdžiai 

demonstruojami vaizdo konferencijos 

metu.  

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos  

užduoties aiškinimo, užduoda 

klausimus mokytojai. Vaizdo 

konferencija organizuojama „Zoom“ 

programėle, pradžia 2020-04-24 10:00 

val. 

Iki balandžio 24 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti atlikto 

darbelio nuotraukas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PRIEDAS 

 


